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Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna

9/2022 –

– CR 335/2022

torna público que realizará no dia 20/04/2022, à partir das 9h30min,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2022 SISTEMA
REGISTRO DE PREÇO, recebimento das propostas até dia
20/04/2022 as 9h00min. As proposta deverão ser protocoladas no
protocolo da Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, endereço Avenida
Tarquínio Joslin dos Santos 1300, Polo Universitário , cujo objeto é
Registro de Preços para provável aquisição de Compras e serviços de
Chaveiro ( carimbos e chaves) para a Unioeste Campus de Foz do
Iguaçu. Valor máximo estimado R$ 9.371,66 (nove mil, trezentos e
setenta e um reais e sessenta e seis centavos), Informações telefone
(45) 3576-8102 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Edital disponível no
home-pages
site:
https://midas.unioeste.br/sgav/grupo#/busca/?grupo=licitacao&unidade
=CFoz&ano=2022&tipoarquivo=13, também na Unioeste Foz - Divisão
de Licitação Foz do Iguaçu - PR, em 05 de abril de 2022. Prof. Dr.
Fernando José Martins - Diretor Geral do Campus de Foz do Iguaçu.

anuência da Contratada, nos Termos da Lei nº 13.303/2016 e do
Regulamento de Licitações e Contratos da APPA.
Luiz Fernando Garcia da Silva
: 01/04/2022.
:8626/2022-APPA
PROTOCOLO: 18.722.804-2
: 05/04/2022
Paranaguá, 05 de abril de 2022.
D
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32764/2022

32438/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA 12/2022 – Comunicamos que foi
HOMOLOGADA a Licitação pelo Diretor de Campus, na data de 06/04/2022,
para funcionamento do Restaurante Universitário, cumpridas as exigências
legais, e a decisão da CPL da Unioeste conforme a seguir: Lote 01 – PAMELA
A R DE ALCANTARA LTDA – CNPJ: 13.711.592/0001-00 – R$ 16.30 (por
refeição), conforme lei estadual nº 15.608/07 e lei federal nº 8.666/93 e
alterações. Francisco Beltrão, 06 de Abril de 2022. Comissão Permanente de
Licitação.

32952/2022
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - Pregão Eletrônico 013/2021. Objeto: Registro de
Preços para aquisição de medicamentos, com vigência até 07/04/2022, com
saldo de 55.000,00 unidades para o item 13, no valor de R$ 3,77 cada, com
valor total de R$ 207.350,00, será concedido reajuste da ata para a empresa
Goldenplus - Comercio de Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda - Epp.
Cascavel, 06 de abril de 2022. Rafael Muniz de Oliveira– Diretor Geral.
33025/2022
33057/2022

18.286.640-7

f

32730/2022

CONTRATO N° 022-2022
:
ANTONINA - APPA E

.
Constitui objeto deste contrato a Contratação de Laudo Técnico
de Engenharia, referente a ocorrência de desabamento de parte do
telhado do Armazém 6C, atual almoxarifado da APPA, sucedido no dia
08/03/2022, conforme especificações contidas no Termo de Referência.
: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste
Contrato a importância de R$ 93.200,00 (Noventa e três mil e duzentos
reais).
O prazo para execução dos serviços objeto do contrato será de
30 (trinta) dias, contados do efetivo recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado, a critério da APPA, e

33098/2022

Extrato do Convênio nº 029/CONV/2022
PROTOCOLO: 18.366.644-4. PARTES: COHAPAR e Município de DIAMANTE
DO NORTE. OBJETO: Estabelecer parceria entre as partes para, mediante o
desenvolvimento de ações conjuntas, viabilizar a alteração dos cadastros municipais
de imóveis nos quais conste a COHAPAR como responsável tributária, ante o

